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VERSLAG JAARVERGADERING MULTIVOICES 
Donderdag 27 maart 2014 
 
Afwezig (met kennisgeving):  Nanne, Sophie,  Inge, Corrie van Beers.   Afwezig (zonder kennisgeving):  Jos 

 
 

ALGEMEEN 
 

Lidmaatschap opgezegd:   
Paul, Annemieke, Liesbeth en Harriëtte 
 

Nieuwe leden:   
Frans, Hilco, Rian, Corry, Cissy, Ingrid en Gonny 
 

Geboren:   
Feline: dochter van Inge en Joris, geboren op 17-02-2013 
Jill: dochter van Tessa & Rob, geboren op 27-02-2013 
Luuk: zoon van Nanne & Stijn, geboren op 26-10-2013 
 

Bestuur: 
Karin treedt af als voorzitter, Jan zal deze taak op zich nemen.   
Susan treedt af als secretaris, opvolgster is Annelies. 
 

Afmelden: 
Zoals vorig jaar afgesproken, kan er alleen worden afgemeld bij Arianne (op donderdag graag vóór 19.00 uur). 
Dit kan via de mail harrie.vansambeek@online.nl of telefonisch:  0497-517443 / 06-18635651.  

 
FINANCIEN 
 

Kascontrole  
Het kasboek is klaargemaakt door Elize en gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Het concert en de aanschaf van 
de nieuwe muziekinstallatie en het keyboard waren de grootste kostenposten van afgelopen jaar.  Op 1 januari jl. hadden 
we nog ± € 2.000,- in kas. Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Rianne en Hanny. 
 

Vergoeding Susan: 
Er wordt aan Susan een onkostenvergoeding betaald.  
Misschien is het mogelijk om deze door te Parochie te laten betalen, Jan is hiermee bezig. 

 

Contributie: 
De contributie wordt per 01-01-2015 verhoogd naar € 35,00. Graag overmaken vóór 1 januari op bankrekeningnr. 
11.28.17.939 t.n.v. Zanggroep Multivoices Duizel. 

 
OVERIGE MEDEDELINGEN 
 

Verhuur: 
Onlangs zijn er een nieuw mengpaneel en microfoons aangeschaft. Deze worden tevens verhuurd.  
De gospeljurken worden ook verhuurd. Deze zijn momenteel bij Arianne en worden daar bewaard. 
 

Dirigent: 
René Castelijns heeft tijdens de laatste bestuursvergadering aangegeven dat hij bij afwezigheid van Cees (1x per maand) 
de repetitie zal overnemen. Dit zal gebeuren m.i.v. 1 september 2014. Hanny en Inge hebben dat al die tijd gedaan en 
voor hun inzet zijn wij hun heel erg dankbaar. Dit wordt door het bestuur nogmaals benadrukt. De uiteindelijke bedoeling 
is dat elke dirigent een aantal liederen voor zijn rekening neemt en daarvoor dan ook verantwoordelijk is. Het is mogelijk 
dat René te zijner tijd het stokje van Cees zal overnemen. 
 

Collecte: 
Door het bestuur wordt het voorstel geopperd om 1x per jaar te gaan collecteren voor Jantje Beton. Hier komt veel 
commentaar op en er wordt gevraagd om met alternatieven te komen. Ingrid laat weten dat bij De Run in Eersel een bus 
staat, waar je na aankoop je kassabon in kunt deponeren. 1% van het aankoopbedrag wordt dan gestort op de 
bankrekening van onze vereniging. We zullen hiervan een melding zetten in Efkes Duyselen. 
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Opstelling: 
Tijdens de vorige jaarvergadering is de nieuwe opstelling besproken. Tessa geeft aan dat hier de laatste tijd geen gebruik 
meer van gemaakt wordt. Het is eigenlijk de bedoeling dat Jos in het midden vooraan komt te zetten, maar dat doet hij 
liever niet. Cees zal de afgesproken opstelling tóch weer gaan handhaven. Het is namelijk heel belangrijk dat iedereen 
elkaar goed kan horen. 
 

Organisatie koorfeest: 
Het bestuur deelt mede dat het koorfeest dit jaar gepland is op zaterdag 28 juni. Zij zullen het feest dit jaar zelf 
organiseren. De volgende keer wordt er weer een speciale feestcommissie samengesteld. 
 

Kleding: 
Door Maria wordt voorgesteld zwart met 1 effen kleur. Een voorbeeld hiervan is te zien op youtube bij het lied Africa van 
het koor Perpetuum Jazzile. Dit voorstel zal nog worden besproken. 

 
COMMISSIES 
 

Tekstgroep   Gaudia 
De zusters geven per jaar een lijst met de thema’s van de vieringen. Tijdens de bijeenkomsten voert Harriëtte alles 
direct in op de laptop, dat werkt goed. Harriëtte heeft echter haar lidmaatschap opgezegd, dus er moet een vervanger 
komen. Rianne meldt zich hiervoor aan. Volgens Cees is dit niet moeilijk, aangezien er een sjabloon is voor het 
opmaken van de misboekjes. Sophie heeft zich al eerder opgegeven als nieuw lid bij deze werkgroep. 
 

Beheer bladmuziek/mappen/cd’s etc.  Tessa 
- Er moeten nieuwe mappen komen voor de nieuwe leden.  
- De kerstmap gaat gedigitaliseerd worden.  
- Tessa biedt aan om mensen te komen helpen die problemen hebben met het printen van de liederen. 
- Het bestuur is verantwoordelijk als het gaat om het terugkrijgen van de mappen van leden hun lidmaatschap bij 
het koor die opzeggen 
 

Koffie/thee etc. Marianne 
Karin van der Heijden wordt welkom geheten als nieuw lid in deze groep. 
 

Muziekgroep  Maria 
- We gaan ons tot de zomervakantie bezighouden met het uitzoeken van liederen voor het concert in 2016. 
- Er zitten veel liederen in de map die nooit meer gezongen worden. Ook dit wordt besproken in de muziek  
(en tekst-) groep. We gooien niets weg, alles wordt bewaard. We willen ± 200 liederen overhouden, zodat de 
map wat handzamer wordt en iedereen elke repetitie alle nummers bij zich heeft. Eventueel komt er een aparte 
map voor de concertliederen.  
- Gaudia (tekstgroep) geeft aan dat er minimaal 2 à 3 liederen per viering moeten passen bij het thema. De rest is 
vrije keus. 
- Er wordt gezocht naar nieuwe ‘onze vaders’ en ‘geloofsbelijdenissen’. 
 

Op- en afbreken instrumenten / banken Miriam 
- Er is versterking nodig in deze commissie. Carien, Ingrid en Gonny melden zich hiervoor aan. 
- De kabels van het keyboard zullen worden bestickerd, zodat iedereen weet hoe de kabels aangesloten dienen te 

worden. 
 

Activiteiten: Bianca 
- Het concert t.g.v. ons 40-jarig jubileum is achter de rug. Het volgende concert staat gepland in 2016.  Het thema 

wordt ‘typische artiesten’. Voor de zomervakantie moeten de liederen bekend zijn (de muziekgroep komt 
hiervoor binnenkort bij elkaar). We willen dit concert graag meerdere keren uitvoeren en gaan extra 
muzikanten (combo) vragen om met ons mee te doen. 

- We hebben een workshop gehad met Riet van de Zanden, dirigente van zanggroep Close (wellicht dat zij 
nogmaals kan komen).  

- De volgende activiteiten staan gepland voor 2014: 
 

11 mei voorstellen communicanten, Eersel 
9 juni inwijding nieuwe parochie, Eersel 
14 juni  vormselviering, Eersel 
5 juli eucharistieviering, Duizel 
13 september concert i.s.m. Fanfare De Volharding 
27 september eucharistieviering, Duizel 
25 oktober eucharistieviering, Duizel 
24 december kerstviering, Duizel 
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RONDVRAAG 
 

Rianne:  Is contributieverhoging voldoende is om een buffer op te kunnen bouwen? Het bestuur geeft aan nog 
even af te wachten. 
Ze is geen voorstander van het uitlenen van de dure apparatuur. We zijn hier niet voor verzekerd. 
Normaal gesproken zorgt degene die de apparatuur huurt voor de verzekering. Het bestuur neemt dit 
mee in de volgende vergadering. 

Gaudia: Wanneer de zusters niet meer op de pastorie wonen, kunnen we dan nog wel gebruik maken van het 
parochiecentrum ? 
Cees antwoord hierop dat we in ieder geval terecht kunnen tot oktober en daarna zal het gebruik van 
de ruimte in overleg moeten (op basis van beschikbaarheid). 

Arianne: Het is belangrijk dat we om 20:00 uur beginnen met de repetitie.  
Eventuele vragen aan Cees kunnen van tevoren of in de pauze gesteld worden.  

 

 
De vergadering wordt om 21.550 uur gesloten door onze voorzitter. 


